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1. WERKPOST OF FUNCTIE
1.1 Taken
Een schrijnwerker is van oorsprong iemand die zich bezighoudt met de bewerking van hout en
aanverwante materialen (vb. vezelplaat, gelamelleerd hout, spaanplaten, e.a.). Vandaag is het vakgebied van
de schrijnwerker zeer divers geworden en bevat het ook de bewerking van materialen, zoals aluminium,
kunststof, e.a.
Vermits schrijnwerkerij een veelomvattend domein is, specialiseert de schrijnwerker zich meer en meer in
een specifiek vakgebied. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen;
• Binnenschrijnwerkerij:
• Hij/zij vervaardigt en plaatst binnendeuren, inbouwkasten, keukens, trappen, parket, scheidingswanden,
valse plafonds, e.a.
• Buitenschrijnwerkerij:
• Hij/zij vervaardigt en plaatst deuren, ramen en vensters, veranda’s, luiken, lichtkoepels, dakgebinte, e.a.
Het takenpakket:
• Opmeten van de ruimte en de afmetingen verwerken in een werktekening;
• Uitkiezen van de juiste materialen, bv. houtsoort, PVC, Aluminium, etc.;
• Uitzagen en bewerken van het materiaal op maat, vb. latten uitzagen uit ruwe houtbalken;
• Samenvoegen en monteren van de op maat gemaakte materialen tot één geheel;  
• Bewerking en behandeling van de oppervlakte van het schrijnwerk;
• Plaatsing en afwerking van het schrijnwerk bij de klant.   

1.2 Vereiste kwalificaties en beroepsvoorwaarden
Een basisopleiding schrijnwerk kan gevolgd worden, via:
• Technisch secundair onderwijs (TSO), met als afstudeerrichting houttechnieken.
• Beroepssecundair onderwijs (BSO), met als afstudeerrichting houtbewerking OF een 7e specialisatiejaar
industriële houtbewerking, interieurinrichting, bijzondere schrijnwerkconstructies, e.a.
• Deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) is modulair georganiseerd met 2 theoretische lesdagen
per week. De overige drie dagen worden besteed aan werkplekleren: vb. binnenschrijnwerker,  
interieurbouwer, machinaal houtbewerker, e.a.
• Secundair volwassenenonderwijs: vb. binnen- of buitenschrijnwerker, interieurbouwer en machinaal
houtbewerker.  
• Professionele bachelor, met als studierichting houttechnologie.
• VDAB-opleidingen: vb. hulpschrijnwerker, binnen- of buitenschrijnwerker, meubelmaker, houtbewerking,
e.a.
• Syntra ondernemerschapstraject: vb. aannemer, binnen- of buitenschrijnwerk, buitenschrijnwerker, e.a.
Als men in de bouwsector aan de slag wil, dan moet men een opleidingsattest kunnen voorleggen
waaruit blijkt dat men een veiligheidsopleiding heeft genoten van minimum 16 uur. Bijkomend dient het
opleidingsinstituut, waarbij de veiligheidsopleiding gevolg zal worden, erkend te zijn door Constructiv.
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Dit opleidingsattest is echter niet vereist wanneer de uitzendkracht:
• In het bezit is van een attest ‘VCA1 basisveiligheid’ (B-VCA);
• In de afgelopen 15 jaar minstens 5 jaar ervaring in de bouwsector kan bewijzen;
• In het bezit is van een attest afgeleverd door Constructiv aan het einde van de leertijd in de bouw;
• In het bezit is van een attest (van of conform verklaard door Constructiv).

1.3 Lokalisatie
Een schrijnwerker oefent zijn beroep uit op diverse locaties: in de werkplaats, op verplaatsing bij de klant
thuis of op bouwplaatsen.  

1.4 Arbeidsmiddelen
Er bestaan zaag- en bewerkingsmachines in verschillende vormen en maten én voor verschillende
verspanende toepassingen. Hieronder wordt slechts een greep uit het aanbod voorgesteld.
Onthoud hierbij dat elke machine uitgerust dient te zijn met specifieke instructies omtrent een veilig
gebruik, onderhoud, controle en dat deze instructies ook beschikbaar dienen te zijn voor raadpleging door
de schrijnwerker.

wwHandgereedschap
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
• Afschrijfgereedschap (potlood, meter, winkelhaak, passer, e.a.)

• Slagwerktuigen (hamer (hout/rubber), drevel, e.a.)  

• Snijgereedschap (zaag, schaaf, beitel, verstekbak, e.a.)

1 VCA staat voor VGM Checklist Aannemers, waarbij VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Dit wil zeggen dat dienstverlenende bedrijven beoordeeld
en gecertificeerd worden op basis van hun aanpak en beleid omtrent de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu.
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• Gereedschap voor (de)montage (schroevendraaier, combinatietang, nijptang, e.a.)

• Afwerkingsgereedschap (grove vijl, schuurpapier, e.a.)

wwElektrisch handgereedschap
Boormachine

Cirkelzaagmachine

Decoupeerzaagmachine/wipzaag

Verstekzaag

Schroevendraaier

Schuurmachine

Andere: kettingzaag, nietmachine, freesmachine, etc.
Specifieke voorschriften:
• Gebruik indien mogelijk werktuigen met een stofafzuigsysteem. Indien er geen stofafzuigsysteem
aanwezig is, maak dan gebruik van een stofmasker;
• Gebruik materiaal van klasse II, mét het merkteken van dubbele isolatie ;    
• Kijk na of de stekkers, stroom- en verlengkabels in goede staat zijn;
• Zorg ervoor dat de elektrische draden niet zo gelegd zijn dat men er zou over kunnen struikelen.
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wwPneumatisch handgereedschap
Pneumatisch handgereedschap wordt steeds aangedreven d.m.v. een compressor.

Nietmachine

Nagelmachine

Andere: schuurmachine, schroevendraaier, etc.

wwHoutbewerkingsmachines
Onderstaande is een selectie van verschillende types houtbewerkingsmachines, ingedeeld per techniek:
• Zagen

De tafelcirkelzaag / formaatcirkelzaag wordt
gebruikt om grote hoeveelheden massief hout of
houten plaatmaterialen te verzagen.   

De paneelzaag wordt gebruikt om grote houten
platen horizontaal of verticaal te verdelen.
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• Schaven

De vlakschaafmachine wordt gebruikt
om het oppervlak van een werkstuk recht
en vlak te maken en/of te kantrechten.

De vandikteschaafmachine wordt gebruikt
om het hout op de gewenste dikte te brengen.

• Frezen

De bovenfreesmachine is een machine
waarmee enkel de bovenzijde van een
werkstuk bewerkt kan worden.

De verticale freesmachine wordt gebruikt om
een bepaalde zijde van een houten werkstuk te
bewerken (met de geleider of aan de spil).

De pennenbank is een machine waarmee pennen vervaardigd
worden. Dit zijn uitstekende delen op het uiteinde van een
werkstuk, die in een overeenkomstig hol gedeelte (= gat) gepast
kunnen worden.  
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• Boren

De kolomboormachine
maakt het mogelijk om
ronde gaten aan te
brengen met een boor of
een frees.

De kettingboormachine
wordt gebruikt om
rechthoekige openingen te
maken in houten werkstukken
met een ketting.  

De langgatboormachine
hiermee kunnen gaten
(doorkijkopeningen)
gemaakt worden in houten
werkstukken met een boor.  

De beitelboormachine kan,
in één arbeidsgang, één of
meer rechthoekige openingen
maken in een houten
werkstuk met een beitel.  

• Schuren
De bandschuurmachine,
uitgerust met een lange
schuurband, wordt over
het algemeen gebruikt om
vlakke panelen te schuren
(zijkanten).

De breedbandschuur
machine wordt gebruikt
voor het al dan niet gelijktijdig
schuren van de boven- en
onderzijde van houten
werkstukken.

• Verbindingen

De kantlijmmachine wordt gebruikt
om kantbekledingsmateriaal te lijmen
op de smalle zijde van een houten
werkstuk.  
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1.5 Voorafgaande instructies
Belangrijk is dat de uitzendkracht goed onthaald wordt bij aanvang van de werkzaamheden binnen de
onderneming van de gebruiker.
Volgende punten zijn hierbij van belang:
De uitzendkracht informeren over:
• Alle risico’s verbonden aan de werkpost;
• De verplichtingen van de hiërarchische lijn;
• De opdrachten en bevoegdheden van de interne of externe dienst;
• De toegangen van de sociale voorzieningen (vestiaires, wc, refter, …);
• De organisatie van de eerste hulpverlening;
• De lokalisatie van de gevaarlijke toegangszones;
• De te nemen acties bij noodgevallen zoals brand, evacuatie, ongeval, etc.
Specifieke veiligheidsinstructies die nodig zijn om de risico’s eigen aan de werkpost of activiteit te
voorkomen, bijvoorbeeld met betrekking tot:

wwAttitude op het werk
• Vermijd het dragen van loshangende kleding, juwelen en sieraden op de werkvloer, zoals sjaals,
armbanden en/of kettingen. Deze kunnen blijven haken in de bewegende onderdelen van de machine.  
• Draag uw gehoorbescherming! Wanneer u een persoon die zich op ongeveer 1 meter afstand van u
bevindt niet kan horen, betekent dit dat het geluidsniveau te hoog is.
• Draag handschoenen:
• Wanneer u gebruik maakt van chemische producten (bv. lijm, verf, e.a.);
• Wanneer u een zaagblad of werktuig moet vervangen;
• Wanneer u hout vastneemt, om splinters in de handen te vermijden.
• Draag NOOIT handschoenen in de buurt van bewegende onderdelen of draaiende machines. De
handschoenen kunnen hierin blijven vasthaken.

wwAlgemene voorschriften bij gebruik van een machine
Voor elk gebruik van de machine
• Gebruik altijd machines met het CE-merk en waarvoor u een passende opleiding inzake werking en
veiligheid hebt gekregen.
• Vraag de specifieke geschreven handleiding voor het gebruik van de machine.
• Wanneer u twijfelt over het gebruik van de machine, aarzel dan niet om de verantwoordelijke van de
werkplaats of de bouwplaats om uitleg te vragen.
• Zorg ervoor dat het gereedschap proper is en in goede staat verkeert alvorens gebruik.
• Kijk na of de snijwerktuigen, messen of frezen goed geslepen zijn.
• Kijk na of het houten werkstuk geen enkele spijker, schroef of andere vreemde voorwerpen bevat. Indien
dit het geval is, verwijder ze dan met een platte tang of nijptang.  
• Zorg ervoor dat de start- en stopschakelaar van de machine zich binnen handbereik bevindt.
• Kijk altijd waar, op vaste machines, de noodstop staat.
• Zorg ervoor dat er voldoende plaats is rondom de machine om het werkstuk, dat u
gaat bewerken, in alle veiligheid te hanteren.
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Tijdens het gebruik van de machine
• Kijk altijd na of de veiligheidsvoorziening (bv. beschermkap, geleider, e.a.) geplaatst is, in goede
staat verkeerd en de gevaarlijke onderdelen van de machine behoorlijk afdekt. Verwijder de
veiligheidsafscherming zeker NIET tijdens de werkzaamheden aan de machine.
• Vermijd om in de as van het houten werkstuk te gaan staan.
• Zorg ervoor dat uw handen zich steeds buiten de snijlijn bevinden.
• Zet de afzuiginstallatie aan, telkens dit mogelijk is.
• Gebruik een duwhout om het werkstuk voort te bewegen in het snijgebied.
• Laat een machine nooit draaien zonder het te gebruiken.
• Leidt uw collega’s niet af, wanneer ze aan een houtbewerkingsmachine werken.
Na elk gebruik van de machine
Reinig de machine en de onmiddellijke omgeving, zodat de werkplek proper blijft zonder hindernissen.
LET OP:
• Verwijder houtzaagsel of -spaanders nooit met de hand, terwijl de machine draait:
• Zet eerst de machine stil en wacht tot het ophoudt met draaien (= volledige stilstand!!!);
• Gebruik nooit perslucht om zaagsel van de machine of kleding te verwijderen. Gebruik hiervoor een
borstel.
• Alvorens een machine te reinigen OF een mes/frees te deblokkeren, te wisselen of in te stellen:
• Moet u wachten tot de machine volledig stilstaat (zie vergrendelingsprocedure);
• Moet u voorkomen dat de machine wordt heropgestart door een derde of door onoplettendheid.
Dit kan bijvoorbeeld door de startschakelaar te vergrendelen en zo de stroom van de vaste machine
af te zetten. In het geval van elektrisch handgereedschap haalt men de stekker uit het stopcontact.

wwATEX richtlijnen
Een toelichting omtrent de interne procedure is vereist.

wwWat te doen bij brand en evacuatie?
Een toelichting omtrent de interne procedure is vereist.  

1.6 Te voorziene opleidingen
Op basis van de risicoanalyse van de gebruiker kunnen bijkomende opleidingen vereist zijn.
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1.7 Student-werknemers
De gebruiker beschikt over een voorafgaande risicoanalyse van de werkpost. Daaruit zal blijken of de
werkpost al dan niet geschikt is voor een jobstudent. Eén van de preventiemaatregelen kan zijn dat,
gebaseerd op Codex X.3, bepaalde activiteiten verboden zijn voor de jobstudent.  
Hierbij enkele aandachtspunten:
• Het werken met houtbewerkingsmachines is een verboden activiteit voor de jobstudent.
• Het gebruik van gevaarlijke producten met vermelding van één of meerdere gevaareigenschappen
(H-zinnen) die op de niet-limitatieve lijst staan van verboden producten is een verboden activiteit voor
de jobstudent.

1.8 Bijkomende informatie
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2. RISICO EN PREVENTIEMAATREGELEN
2.1 Mogelijke risico’s
ALGEMEEN
GEVAAR
Onvoldoende
ervaring en/of
voorkennis

RISICO
ww Lichamelijke verwondingen
ww Schade t.a.v. derden
ww Schade aan materiaal

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN
ww Een grondige bevraging
van kennis en ervaring van
de uitzendkracht door het
uitzendbureau.
ww Voorzien in het onthaal
en opvolging van de
uitzendkracht door de
gebruiker.
ww Toelichting van
veiligheidsinstructies
en -procedures aan de
uitzendkracht.
ww Bijkomende opleiding
voorzien, indien van
toepassing (zie ook 2.6: Te
voorziene opleidingen).

Ontbreken van een
degelijk onderhoud
en/of controle van
het gereedschap/
apparatuur

ww Lichamelijke verwondingen

Wanorde op de
werkplek

ww Vallen

t Rondslingerend
materiaal

ww Struikelen

ww Elektrocutie

ww Visuele controle voor gebruik
van het gereedschap/
apparatuur.

ww Uitglijden

ww Het dragen van voldoende
beschermende kledij:
veiligheidsschoenen met antislipzool.
ww Vrijhouden van de vlucht- en
evacuatieroute.

t Kabels/slangen in
doorgangen

Blootstelling
aan een stoffige
omgeving

ww Keuring materialen op vaste
momenten door intern en/of
extern bevoegd persoon.

ww Zorg voor een ordelijke
werkplek en laat geen
materieel rondslingeren.
ww Ademhalingsstoornissen
ww Irritatie van de slijmvliezen
ww Infectie van het oog  
ww Rhinitis
ww Neusbloedingen

ww Draag de gepaste
persoonlijke
beschermingsmiddelen:
veiligheidsbril, stofmasker.
ww Voorzien in een degelijke
stofafzuiginstallatie en
aangepaste ventilatie.
ww Start de stofafzuiger alvorens
de machine op te starten.
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GEVAAR
Verkeerde
werkhouding

Rondslingeren
van nagels en/of
spijkers

EVALUATIE
RISICO

RISICO
ww Overbelastingsletsel

PREVENTIEMAATREGELEN
ww Beperk de blootstellingsduur
en wissel af met collega’s.

ww Rugklachten

ww Stimuleer het gebruik van
een correcte werkhouding
a.d.h.v. sensibiliserende
tools: toelichting, affiches,
steekkaart e.a.

ww Voetletsel

ww Draag de gepaste
persoonlijke
beschermingsmiddelen:
veiligheidsschoenen met
stalen tussenzool.
ww Zorg voor een ordelijke
werkplek en laat geen
materieel rondslingeren.

Vallende
voorwerpen

ww Lichamelijke verwondingen
ww Verplettering
ww Breuken

ww Voorzien in een duidelijk
zichtbare signalering.
ww Het dragen van voldoende
beschermende kledij, met
nadruk op het dragen
van de veiligheidshelm en
veiligheidsschoenen.

VERSPANENDE MACHINE
Onjuist gebruik

ww Snijwonden
ww Verlies van lidmaat
ww Kwetsuren
ww Scheuringen

ww Voorzie in voorlichting
en vorming omtrent de
gebruikelijke procedures
en werkinstructies. Stel
een inkijkexemplaar van de
handleiding ter beschikking.
ww Draag geen loshangende
kledij, juwelen en bindt lange
haren samen.
ww Respecteer de
veiligheidsvoorzieningen,
zoals beschermingskap,
omkasting, geleider e.a.
ww Maak gebruik van een
duwhout voor het laatste deel
van het zagen.
ww Maak gebruik van een
spouwmes met een dikte
gelijk aan de breedte van de
zaagsnede, min. 0.3mm.
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GEVAAR
Contact met het
zaagblad en/of
onderdelen in
beweging

RISICO
ww Snijwonden
ww Kwetsuren
ww Scheuringen
ww Amputaties

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN
ww Respecteer de
veiligheidsvoorzieningen,
zoals beschermingskap,
omkasting, geleider e.a.
ww Laat een machine nooit
draaien zonder het te
gebruiken.
ww Maak gebruik van een
duwhout voor het laatste deel
van het zagen.
ww Houd de handen op
voldoende afstand van de
zaaglijn.
ww Leid uw collega’s niet af,
wanneer ze aan de machine
werken.
ww Kijk steeds voor gebruik
na of de machine in goede
staat verkeerd en dat de
bewegende onderdelen
degelijk afgeschermd zijn.

Het breken en
wegspringen van
een zaagblad

ww Snijwonden

Terugslag van het
hout

ww Snijwonden

ww Kwetsuren

ww Kwetsuren
ww Scheuringen
ww Amputaties

Blootstelling aan
lawaai

ww Gehoorverlies: tijdelijk of
permanent
ww Tinnitus
ww Stress

ww Respecteer de
veiligheidsvoorzieningen,
zoals beschermingskap,
omkasting, geleider e.a.
ww Maak gebruik van een
spouwmes met een dikte
gelijk aan de breedte van de
zaagsnede, min. 0.3mm.
ww Het zaagblad dient voldoende
scherp te zijn en aangepast in
diameter, vertanding, hoogte
en snelheid aan de dikte en
het soort hout.
ww Het dragen van
gehoorbescherming, zoals
oordoppen of oorschelpen:
• Vanaf 80 dB(A): ter
beschikking
• Vanaf 85 dB(A): verplicht
dragen
ww Voorzien van een omkasting,
gedeeltelijk of volledig, van de
installaties.
ww Gebruik van geluidarme
zaagbladen.
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GEVAAR
Blootstelling aan
trillingen

RISICO
ww Overbelasting van spieren
en gewrichten

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN
ww Montage van de machine op
trillingsabsorberend materiaal.

ww Storingen in bloedsomloop

Opeenhoping van
houtstof

ww Brand
ww Explosie

ww Voorzien in en gebruik van een
stofafzuiging.
ww Regelmatige afvoer van zaagsel
en spaanders.
ww Houtafvalsilo’s buiten opstellen
of in een afzonderlijke ruimte.

WERKPLAATS
Blootstelling
aan chemische
producten

ww Intoxicatie
ww Irritatie van de slijmvliezen

ww Astma
• Lijmen (met
ww Eczeem
sommige
ww Huiduitslag
bestanddelen
zoals epoxy,
ureum, formol,
recorsine, vinyl en
polyurethaan)
• Verven

Blootstelling aan
lawaai

ww Draag de gepaste persoonlijke
beschermingsmiddelen: een
ondoordringbare werkschort,
veiligheidshandschoenen en
-schoenen.
ww Voorzie in voorlichting
en vorming omtrent de
gebruikelijke procedures,
werkinstructies en etikettering
van de producten.
ww Voorzien van een degelijke
afzuiginstallatie op de werkpost.

ww Gehoorverlies: tijdelijk of
permanent
ww Tinnitus
ww Stress

ww Het dragen van
gehoorbescherming:
• Vanaf 80 dB(A): ter
beschikking
• Vanaf 85 dB(A): verplicht
dragen
ww Voorzien van geluidsarm
materieel.
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GEVAAR

EVALUATIE
RISICO

RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN

EVALUATIE
RESTRISICO

OPMERKINGEN

BOUWPLAATS/WERF
Extreme
omgevingstemperaturen
t Werkplaats in
open lucht: < 5°C

ww Verminderde concentratie
ww Dehydratatie
ww Onderkoeling

t Gesloten
werklokaal bij
halfzwaar werk:
< 15°C en > 26,7°C
(afhankelijk van
de vochtigheids
graad)

ww Het dragen van voldoende
beschermende kledij:
aangepaste waterdichte
beschermkledij, veiligheids
schoeisel, handschoenen en
een veiligheidshelm.
ww Vermijd werken bij extreme
koude of warme omgevings
temperaturen.
ww Beperk de blootstelling
aan extreme omgevings
temperaturen tot enkele uren
per dag.
ww Voorzie een verwarmd of
gekoeld lokaal.
ww Drink voldoende water bij
warm weer.

Weersomstandigheden
• Windsterkte

ww Valpartij
ww Lichamelijke verwondingen

• Onweer
• Mist
Werken op
stellingen of
(trap)ladders

ww Valpartij
ww Lichamelijke verwondingen

ww Wees aandachtig voor de
omgevingsparameters.
ww Werkzaamheden worden
stopgezet indien de
windsnelheid meer dan 6Bft
bedraagt.
ww Maak gebruik van antival
apparatuur.
ww Uitvoeren van een visuele
controle voor gebruik alsook
het uitvoeren van een
jaarlijkse keuring door een
erkend organisme.
ww Creëer geen zelfbedachte
constructies. Gebruik het
materiaal zoals voorzien door
de fabrikant.
ww Plaats de ladder volledig
open.
ww Zorg voor een ordelijke
werkplek.

Deze risico-evaluatie is louter indicatief en dient aangepast te worden aan de reële situatie binnen de onderneming. Bovendien zijn
er verschillende manieren van risico-evaluatie mogelijk, voorbeelden zijn de risicograaf, de Kinney-methode of beoordeling van het
risico d.m.v. toekennen van gradaties (zeer klein, klein, middelmatig, groot, zeer groot).
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2.2 Persoonlijke beschermingsmaatregelen en werkkledij
Algemeen

Specifiek
HOOFDBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN DE
VEILIGHEIDSHELM:
• Draaisluiting
• 3- of 6-punts binnenwerk
• (Ventilatie, afhankelijk van
situatie)
• Beschermt tegen vallende
voorwerpen en/of stoten van
het hoofd
• Verplicht op de bouwplaats

GEHOORBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN OORDOPJES/OORKAPPEN:
• Aangeraden vanaf 80 dB(A) en verplicht vanaf
85 dB(A)
• Dempingsvermogen is merkafhankelijk
• Selectiecriteria: frequentie, blootstellingsduur,
draagcomfort, combinatie met helm e.a.

OOGBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN
EEN VEILIGHEIDSBRIL:
• Bescherming tegen frontaal
wegspatten van deeltjes
• Voorkomt houtstof in de ogen,
meer bepaald bij gebruik van
vlakschaaf, freesmachine, e.a.

ADEMBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN
OMGEVINGSAFHANKELIJKE
ADEMBESCHERMING, ZOALS EEN
STOFMASKER:
• Zuurstof in omgeving > 19%
• Bescherming tegen inademing
van houtstof
• Verplicht bij bewerking van
tropisch hout, impregneren,
spuiten, schuren

BESCHERMKLEDIJ
EIGENSCHAPPEN VAN EEN
OVERALL:
• Waterdicht
• Bescherming tegen
chemische stoffen (vb.
impregneerwerk, spuiten,
e.a.)

HANDBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN DE HANDSCHOEN:
• Goede grip
• Bedekking van de pols
• Voldoende hoge snij- en prikweerstand

WERKKLEDIJ
EIGENSCHAPPEN:
• T-shirt, trui, broek, e.a.
• Gratis ter beschikking gesteld
door de werkgever

VOETBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN DE VEILIGHEIDSSCHOEN,
AFHANKELIJK VAN HET TYPE S1, S2 OF S3:
• Stalen of kunststof neus met indeukresistentie
van 200 joule (Type S1, S2, S3)
• Antistatisch (Type S1, S2, S3)
• Gesloten hiel (Type S1, S2, S3)
• Schokabsorberende hak (Type S1, S2, S3)
• Waterafstotend overleer (Type S2, S3)
• Stalen tussenzool (Type S3)

De hierboven afgebeelde PBM’s2 zijn louter indicatief; de keuze van de juiste PBM moet gebeuren in functie van de reële
werkomstandigheden en moet blijken uit de uitgevoerde risicoanalyse van de werkpost.
2 PBM staat voor persoonlijk beschermingsmiddel. Dit is iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden
om hem te beschermen tegen één of meer risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk bedreigen.
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2.3 Bijkomende informatie

wwVeiligheidseisen omtrent de werkomgeving
• Werkruimte
• De werkruimte mag niet te vol staan of te klein zijn, d.w.z. respect voor orde en netheid op de
werkvloer én voorzien in een goede schikking van de machines waarbij de doorgangswegen niet
smaller mogen zijn dan 1 meter.  
• Er moet voldoende ruimte zijn rondom de machines voor de bewerking van houten werkstukken.
• Vloer
• De vloer dient in goede staat te zijn: anti-slip, opgeruimd en niet bestrooid met houtafval.
• Verlichting
• Een goede verlichting van de werkplaats is noodzakelijk voor een goed zicht. De machines dienen zo te
worden geplaatst dat er geen zones zijn met te weinig of teveel licht.
• Aangezien een schrijnwerkatelier erg stofferig is, zal men de verlichtingsinstallatie regelmatig moeten
onderhouden en reinigen.
• Geluid
• Het geluid dat geproduceerd wordt door de meeste houtbewerkingsmachines ligt tussen 90 en 100
dB(A).
• Men kan de geluidshinder van machines beperken, door:
ww Het vervangen van versleten onderdelen;
ww Het aankopen en gebruiken van werktuigen die weinig geluid produceren, zoals geluidsarme
zaagbladen;
ww Het (geheel of gedeeltelijk) omkasten van installaties;
ww Werkzaamheden, die de grootste geluidshinder produceren, in een afzonderlijke ruimte uit te
voeren.
• Gehoorbescherming is aanbevolen vanaf 80 dB(A) en verplicht vanaf 85 dB(A).
• Ventilatie
• Een bronafzuigsysteem voor houtstof en zaagsel dient te worden voorzien.
• Er moet voldoende ventilatie voorzien worden bij het gebruik van lijmen, lakken en verven.

3. GEZONDHEIDSTOEZICHT
3.1 Vaccinaties en testen
Bij blootstelling aan roestige voorwerpen en/of een vuile, stoffige werkomgeving, is een vaccinatie tegen
tetanus aangewezen.
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3.2 Gezondheidsrisico’s
Uit de risicoanalyse, opgesteld door de gebruiker, zal blijken of de werknemer onderworpen moet worden
aan een voorafgaand medisch onderzoek. Hieronder slechts een suggestie van de meest courante
gezondheidsrisico’s. Houd er rekening mee dat elke werkpost zijn eigen karakteristieken heeft.
Schrijnwerker

AARD VAN DE GEZONDHEIDSRISICO’S
Veiligheidsfunctie (ALTIJD verplicht!)
Activiteit met welbepaalde risico’s:
• Chemische agentia:
• Houtstoffen
• Fysische agentia:
• Lawaai > 80 dB(A)
• Lichaamstrillingen
• Blootstelling aan hinder:
• Hanteren van lasten

CODE
1

113201
1203
1207
2022

TIP:
• Vaak kan het gezondheidstoezicht ‘Hanteren van lasten’ worden vermeden met het aanbieden van de
juiste hulpmiddelen en het voorzien in een goede opleiding rond correct heffen en tillen.
Verdere verwijzing: Circulaire CIN 2017 04 Manueel hanteren van lasten
• Nodeloze herhaling van gezondheidstoezicht kan vermeden worden door gebruik te maken van de
Centrale Gegevensbank PI-M.

3.3 Bijkomende informatie
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4. MOEDERSCHAPSBESCHERMING
Van zodra de uitzendkracht weet dat ze zwanger is, dient ze het uitzendbureau en de gebruiker hiervan op
de hoogte te stellen.
Mogelijke aanpassingen van de werkpost, indien blootstelling aan:
• Manueel hanteren van lasten
• Lawaai
• Chemische agentia, schadelijk voor de zwangerschap (zie etiket)
Verdere verwijzing: Circulaire CIN 2017 02 Moederschapsbescherming.

5. ADVIEZEN
Luik A van de werkpostfiche wordt vervolledigd met data van het advies van volgende 3 partijen:
• Het comité preventie en bescherming op het werk (PBW);
• Voor ondernemingen van minder dan 50 werknemers die geen comité PBW hebben, moet het advies
van de vakbondsafvaardiging gevraagd worden. Bij gebrek aan vakbondsafvaardiging, geldt de directe
werknemersparticipatie.
• De preventieadviseur van de interne dienst van de klant-gebruiker;
• De preventieadviseur-arbeidsarts van de interne of externe dienst PBW.

6. AANDACHTSPUNTEN BEDRIJFSBEZOEK
6.1 Algemeen
✔✔ Hoe wordt het onthaal van de uitzendkracht geregeld binnen de onderneming?
• Wanneer en door wie?
• Worden de intern geldende procedures toegelicht?
(bv. afwezigheid, ziekte, ongeval, evacuatie, EHBO, sanitair, refter e.a.)
• Zal er een meter of peter worden toegewezen?
• Hoe verloopt de toewijzing van werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen?
• Wordt het onthaal geregistreerd?
✔✔ Is er een vertrouwenspersoon/preventieadviseur psychosociale risico’s aangesteld binnen de
onderneming? Hoe kan de uitzendkracht deze persoon contacteren?
✔✔ Wie neemt de taak op van preventieadviseur binnen de onderneming? Hoe kan de uitzendkracht deze
persoon contacteren?
✔✔ Wanneer en hoe wordt de uitzendkracht geïntroduceerd in de veiligheidsinstructies binnen de
werkpost? (bv. veiligheidsfilmpje, maandelijkse meeting, start/werkvergadering, instructiekaarten, e.a.)
✔✔ In welke talen zijn de instructies beschikbaar?
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6.2 Specifiek
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Zijn er bepaalde diplomavereisten?
Is er een bijzondere veiligheidsopleiding vereist?
Welk soort werk moet de uitzendkrachten uitvoeren?
Op welke locatie zullen de werkzaamheden plaatsvinden (bv. werkplaats, bouwwerf, woning)?
Wordt er met een voertuig over de openbare weg gereden?
Welke arbeidsmiddelen zal de uitzendkracht moeten gebruiken en bedienen?
Moeten er hefwerktuigen (bv. heftruck) gebruikt worden?
Wat is het niveau van omgevingslawaai ( >80dB(A)) en welke maatregelen worden er genomen om dit,
indien nodig, te beperken?
✔✔ Zal de uitzendkracht regelmatig zware lasten moeten hanteren? Zo ja, wordt er voorzien in een
opleiding/instructies?
✔✔ Zal de uitzendkracht werkzaamheden op hoogte uitvoeren? Zo ja, maakt men hierbij gebruik van
steigers, een hoogtewerker en/of een ladder? Wordt er voorzien in een opleiding/instructies?
✔✔ Zal de uitzendkracht gebruik maken van chemische producten, zoals houtbehandelingsproducten, verf,
vernis, lijm, solvent e.a.? Zo ja, welke manier van werken hanteert men, over welk type product gaat het
en welke maatregelen worden er genomen?     
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7. DIDACTISCHE HULPMIDDELEN
wwDe risicozoektocht
Zoek de 7 fouten in onderstaande tekening.
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Oplossingen
1. Een werknemer werkt aan een houtbewerkingsmachine zonder dat zijn haar keurig samengebonden is.
2. Beschermkap van de cirkelzaag wordt niet gebruikt.
3. De grond is bezaaid met houtspaanders en schaafkrullen.
4. Een werknemer leidt de aandacht af van een andere werknemer die aan het boren is.
5. Een werknemer draagt geen veiligheidsbril.
6. Een werknemer verwijdert houtspaanders aan een draaiende machine.
7. De brandblusser bevindt zich niet onder het pictogram dat de plaats van een brandblusser aangeeft.  

8. OPMERKINGEN EN DISCLAIMER
Opmerkingen
De risico’s waaraan werknemers onderworpen zijn, zelfs voor éénzelfde functie, zijn verschillend van
bedrijf tot bedrijf, van werkpost tot werkpost en zelfs van taak tot taak. Dit document kan dus nooit
gebruikt worden als risicoanalyse of als lijst van de te gebruiken PBM: in het beste geval kan het dienen als
inspiratiebron. Het overnemen van dit document of onderdelen ervan zonder rekening te houden met de
werkelijke risico’s of met de werkelijke arbeidsomstandigheden kan leiden tot ongevallen of incidenten.
Disclaimer
De inhoud van dit document dient uitsluitend voor informatieve en didactische doeleinden. Bij het
downloaden en gebruik ervan dient u de disclaimer te raadplegen op de website www.werkpostfiche.be.
Preventie en Interim kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de
verstrekte informatie. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en
de gebruiker ervan mag dit niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Websites van
derden waarnaar gelinkt wordt in dit document vallen niet onder de verantwoordelijkheid van PI.

9. VERSIE EN DATUM
Versie 1, Augustus 2019
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